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Protokoll fra årsmøtet i 
Smittevernlegene 11.6.2018 
 
Årsmøte for Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger ble avholdt i 
Folkets Hus, Oslo, 11.6.2018 klokken 17.30 – 18.30 med 27 medlemmer til stede. 
 

Sak 1. Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av ordstyrer og 

valg av to medlemmer til å signere protokollen. 

Preben Aavitsland ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Bjørg T 
Dysthe ble enstemmig valgt til ordstyrer og Preben Aavitsland til referent. Vegard Vige og Hans 
Petter Torvik ble enstemmig valgt til å signere protokollen. 

Sak 2. Årsmelding 

Styrets årsmelding ble enstemmig vedtatt slik: 
 

Årsmeldingen følger overskriftene i arbeidsprogrammet vedtatt i årsmøtet 2017. 
 
1. Gjøre nettverket kjent og verve flere medlemmer. 
Styret har forsøkt å gjøre nettverket kjent i ulike sammenhenger, for eksempel ved innlegg på kurs og 
ved bruk av vår kanal på Twitter og på Yammer-siden for kommuneoverleger, se nedenfor. 
 
Styret har gjort Smittevernlegene kjent hos statlige etater gjennom høringsuttalelser og brev, se 
nedenfor. 
 
Antall medlemmer er nå 82. 
 
2. Gjøre Smittevernlegene til et levende nettverk. 
Styret har bidratt til programarbeidet for Smitteverndagene og for Kurs B i spesialistutdanningen, og 
flere medlemmer bidrar med faglige innlegg. Styret har ikke arrangert noe eget kurs eller konferanse. 
 
Styret besluttet at man i stedet for å starte en egen e-postdiskusjonsliste, inngikk et samarbeid med 
initiativtakerne til den nye, lukkede Yammer-siden «Samfunnsmedisin for helsesjefer og 
kommuneoverleger i Norge». Siden har en undergruppe for Smittevern. Denne drives nå i samarbeid 
med Smittevernlegene og er åpen for nettverkets medlemmer og for andre som er med på denne 
Yammer-siden. Figuren nedenfor viser hvordan siden fremstår. Den egner seg meget godt for faglige 
spørsmål og diskusjoner mellom kolleger. Styret initierte 11 diskusjoner på siden denne perioden og 
har i tillegg hatt en rekke innspill i andre diskusjoner. 
 

http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2017/05/Arbeidsprogram-2017-for-Smittevernlegene-2017-05-22.pdf
https://twitter.com/Smittevernlegen
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Styret har i tillegg sendt to nyhetsbrev til medlemmene og oppdatert nettsidene en rekke ganger. Ett 
nytt eksempel på smittevernplan og infeksjonskontrollprogram er publisert på nettsiden. 
 
3. Påvirke det norske smittevernet. 
Styret har lagt mye arbeid i dette punktet. Det viktigste har vært arbeidet med endringer i 
smittevernloven i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Styret anser dette som en svært viktig 
prosess som det blir viktig å følge opp videre. Vi kjenner ikke detaljer om hvilke endringer som 
diskuteres, men har likevel gitt våre innspill.  
 
Vi har gitt følgende høringsuttalelser: 
- Til Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i MSIS-forskriften, se brev 
 
Vi har gitt følgende innspill: 
- Til Helse- og omsorgsdepartementet om betalingsordninger for MRSA-testing, se brev 
- Til Helse- og omsorgsdepartementet med innspill til endringer i smittevernloven, se brev 
- Til Folkehelseinstituttet om lungetuberkulose som varslingspliktig sykdom, se brev 
 
Vi har deltatt i følgende utvalg og møter: 
- Gruppe for situasjonsanalyse av smittevernet 
- Møte med Folkehelseinstituttet om gjensidig støtte, se presentasjon 
- Vi har bidratt til programarbeidet for Smitteverndagene 2018 
- Vi har bidratt til programarbeidet for kurs B i samfunnsmedisin 2018 
 
4. Vurdere forskning på kommunalt smittevern. Styret skal: 
Dette arbeidet er ikke begynt. 
 
5. Andre oppgaver. 
Se punkt 3. 
 

http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/04/Brev-til-HOD-om-smittevernloven-2018-4-8.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/05/Høringsuttalelse-om-MSIS-forskriften-mv-2018-05-22.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/03/MRSA-testing-Brev-til-HOD-2018-3-2.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/04/Brev-til-HOD-om-smittevernloven-2018-4-8.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/06/Brev-til-FHI-om-lungetuberkulose-2017-06-02.pdf
http://www.smittevernlegene.no/wp-content/uploads/2018/06/Smittevernlegene-i-møte-med-FHI-2018-01-24.pdf
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Sak 3. Regnskap 2017 

Regnskapet ble enstemmig godkjent slik: 
 

Inntekter Utgifter Resultat 

Post Sum Post Sum 

Kontingent 10.400 Nettside, e-postkonto mv 352  

Renter 13 Reiseutgifter 4.023 

  Lokaler til årsmøte 4.800 

Total 10.413  9.175 1.238 

Saldo 31.12.2016 på konto 3090 14 89722 23.437 

Saldo 31.12.2017 på konto 3090 14 89722 24.675 

Sak 4: Kontingent 

Kontingenten for 2018 ble enstemmig satt til 200 kroner. 

Sak 5: Budsjett for 2018 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt slik: 

Inntekter Utgifter Resultat 

Post Sum Post Sum 

Kontingent 15.000 Reiseutgifter 8.000  

  Administrasjonsutgifter 4.000 

    

Total 15.000  12.000 3.000 

Saldo 31.12.2017 på konto 3090 14 89722 24.675 

Saldo 31.12.2018 på konto 3090 14 89722 27.675 

Sak 6: Valg av leder 

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
Styreleder (valg for ett år): Preben Aavitsland 
 
(Styremedlemmer er valgt for to år og var derfor ikke på valg. De er: Bjørg T Dysthe, Dagfinn Haarr, 
Randi Mjøen og Hans Petter Torvik.) 

Sak 7: Valg av valgkomité 

Eli Sagvik og Johan Unhammar ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Sak 8: Arbeidsprogram 

Årsmøtet vedtok følgende arbeidsprogram for perioden juni 2018 – juni 2019. 
 
Årsmøtet ber styret arbeide med følgende saker i neste 12-månedersperiode og rapportere til neste 
årsmøte: 
 
1. Gjøre Smittevernlegene til et kjent og levende nettverk 
Styret skal: 

 Ha særlig oppmerksomhet på behovet for støtte til smittevernleger i små kommuner. 
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 Bidra til gruppa Smittevern på Yammer-siden «Samfunnsmedisin for helsesjefer og 
kommuneoverleger i Norge» og oppfordre medlemmer til å delta på denne siden. 

 Lage en mal for kommunal smittevernplan. 

 Samle inn og publisere på nettsidene eksempler på kommunale smittevernplaner, 
tuberkulosekontrollplaner, pandemiplaner og liknende for nettsidene. 

 Lage en mal for stillingsbeskrivelse for kommunal smittevernlege. 

 Arrangere et dagskurs med tellende kurstimer for kommunale smittevernleger i samarbeid 
med Norsam, gjerne et oppstartkurs for kommuneleger som er nye i rollen som 
smittevernlege. 

 Forsøke å arrangere et dagsseminar om aktuelt tema (tuberkulose, resistente bakterier i 
sykehjem, vaksinasjonsprogrammet) eller en erfaringskonferanse om relevant tema (for 
eksempel smittevernplanlegging) med tellende kurstimer. 
 

2. Påvirke det norske smittevernet 
Styret skal: 

 Følge Helse- og omsorgsdepartementets påbegynte arbeid med å revidere smittevernloven 
tett og gi innspill og høringsuttalelser. 

 Arbeide for at Smittevernlegene blir representert i nasjonale komitéer og arbeidsgrupper på 
smittevernområdet. 

 Gi innspill til høringer på smittevernområdet. 

 Arbeide for at smittevern som tema blir ivaretatt i spesialistutdanning i samfunnsmedisin, 
allmennmedisin og andre relevante spesialiteter. 

 Fortsette dialog med Folkehelseinstituttet, gjerne i et eget møte med instituttets ledelse, om 
hvordan instituttet kan imøtekomme våre behov for veiledere, innhold på og utforming av 
nettsidene, data fra overvåkingen i smittevernet (MSIS, SYSVAK…), datasystemer for 
utbruddshåndtering og programmet for Smitteverndagene og Vaksinasjonsdagene. 

 Bidra til arbeidet mot antimikrobiell resistens, herunder med kommunikasjon med publikum 
og til riktig bruk av antibiotika i sykehjem og legevakter. 

 Gi eventuelle andre innspill. 
 
3. Vurdere forskning på kommunalt smittevern 
Styret skal: 

 Vurdere mulighetene for forskning på det kommunale smittevernet, for eksempel i 
samarbeid med et universitet. 

 Vurdere muligheten for å samle en fokusgruppe av smittevernleger for å kartlegge erfaringer 
og behov. 
 

4. Andre oppgaver 
Styret skal: 

 Etter egen vurdering ta opp andre saker innenfor Smittevernlegenes formål. 

Sak 9. Avslutning 
Gjenvalgt leder, Preben Aavitsland, takket for tilliten og så fram til å arbeide sammen med styret 
etter føringene i vedtekter og arbeidsprogram. 
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Rett protokoll bevitnes 
 
 
 
 
 
Vegard Vige       Hans Petter Torvik 


